
Como começar uma conversa sobre amor
Segunda estação: Unir-se com o que não combina, e o que dá

certo você elimina?

Capítulo IV : Setembro – Incerteza diante da inexperiência

Quando pegamos um celular pela primeira vez e nos apaixonamos pela primeira vez, o
que há  em comum?  Se você  acha  que  não  tem nada  a  ver  um artefato  eletrônico  com um
sentimento difícil de explicar, eu te falarei algo: quando se sente amor (no sentido de amor por
outra pessoa sem que ela seja da sua família  (ou da família, vai saber…)), ou se pega em um
celular, pela primeira vez, ninguém tem a mínima ideia do que fazer.

“Ah, mas eu já nasci amando meus pais!” Eu disse “amor” no sentido de paixão por uma
pessoa diferente, pensando em namoro e afins (na boa, se você (ainda) pensa em “algo a mais”
com seus pais, isso se chama complexo de Édipo e não é bem-visto pela sociedade).

“Ah, mas eu sei mexer em celular desde criancinha!” Isso porque você aprendeu pois,
quando era menor, seus pais ou responsáveis abriam os joguinhos para você  (e assim você não
enchia o saco deles (e agora você sabe da verdade – me agradeça com um comentário.)). Depois
você decorou como fazer o mesmo.

Mas  vamos logo para o contexto da história (esse negócio de “primeira vez” vamos
discutir depois). Temos nossa protagonista de 1,57 m de altura, Anna Hendili, radiante por ter
ganhado um celular  (LG Cookie)  graças  às  notas  consideravelmente  boas.  Com esse  celular
(embora mal soubesse usar suas funções ainda), sentia-se “mais adolescente”,  um passo mais
próxima das garotas que idolatrava em filmes. Enquanto isso, nosso protagonista  de 52 kg de
peso, Saulo Haen (sim, eu só crio personagens com sobrenomes exóticos) estava se preparando
para fazer sua declaração de amor para Giulia,  sentindo ao mesmo tempo ansiedade e incerteza
por causa da resposta esperada.

O garoto, praticamente, só pensava nisso. Já tinham se passado duas semanas desde que
a amada dele rompeu o namoro. “Acho que já passou tempo suficiente para que ela colocasse as
ideias em ordem, afinal não quero que pensem que estou me aproveitando do fato de ela estar
sozinha”. Saulo se questionava, e pensava em pedir ajuda da amiga Anna.

E essa garota queria seguir rumo a um novo patamar, onde passava a se comunicar mais
com as  amigas  (e,  ocasionalmente,  Saulo  –  deixado em segundo plano  pois,  aparentemente,
grupos de garotas  patricinhas adolescentes  não tinham garotos) e também iniciava um contato
com Leandro, o admirado garoto de cabelo espetado e olhos azuis do primeiro ano do ensino
médio.

Então,  eis que os dois tinham objetivos em mente. Só faltava saber como exatamente
colocariam esses objetivos em prática.

— Você ainda  não falou do seu celular  novo para suas  amigas? — Saulo enfatizava o
“amigas” quando falava de Christine, Paula e Joyce, pois notava que ali só havia falsidade. E,
além disso, se divertia fuçando o aparelho da amiga por ter mais funções que o dele (um Sony
Ericsson W200i).

— É que eu ainda não sei mexer muito bem… Então estou treinando aos poucos. —
Anna pensava: “Vai que elas falam de alguma coisa estranha que eu ainda não sei fazer, e eu falo
que sei sem saber, e aí acabo passando vergonha se precisar fazer na frente delas…”.

— Já sabe mandar mensagens?
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— Mais ou menos… — “dá medo de mandar pro número errado”.
— Já sabe tirar fotos?
— Sei.
— E ver as fotos?
— Ah,  aí  tem que ligar  no computador,  não é?  — “Era  isso  que estava  escrito  no

manual”.
— Não precisa, você pode mexer aqui mesmo…
Nisso, Saulo mostrou como se usava várias coisas no aparelho – afinal, ele sabe que as

pessoas não nascem conhecendo tudo e tem paciência para ensinar, ao contrário do autor. Sabia
que, se ela fosse fazer o que as garotas da classe faziam com um celular, ligações, fotos e SMS
(mensagens de texto via operadora, para os que não conheceram o termo) eram as coisas mais
importantes.

E, o que ambos passaram a almejar (ou seja, querer): o número do celular da pessoa que
gostavam  (claro,  junto  com  os  objetivos  anteriores).  Saulo  percebeu  que  seria  interessante
(mesmo que tivesse medo do que Giulia pensaria se ele ligasse para ela sem nem conhecê-la
direito) e Anna achava que enviar mensagens era símbolo de uma relação forte (mesmo que fosse
insegura demais até para dizer “boa tarde” para a inspetora na entrada da escola).

Na  verdade,  quando  uma  pessoa  sem  atitude  se  junta  com  uma  pessoa  com baixa
autoestima, não é fácil para as coisas avançarem. Esse era o problema dos dois se usarem como
referência e apoio moral. Mas, como eu sou o  autor da história, sei de coisas que vocês não
sabem (ainda) e posso botar umas soluções irracionais aqui para a história fluir (ou senão teremos
um capítulo sem graça).

— Ei, Anna! — o garoto cochichou, chamando a atenção da amiga durante uma daquelas
aulas em que o professor está escrevendo textos na lousa e o povo fica conversando.

— Diga. — Até a experiência de ficar papeando assuntos não-relacionados à matéria era
algo novo para Anna, embora ela achasse desrespeitoso.

— Acha que eu já posso me declarar para a Giulia?
— Não sei… Acho que o professor não gostaria de uma confissão amorosa no meio da

aula. — ela foi sensata.
(Se eu fosse o professor e fizessem uma declaração de amor na minha aula, pediria para

a  pessoa  apaixonada  e  a  paixão  resolverem  os  problemas  amorosos  fora  da  sala  (mas  sem
advertência nem falta, afinal quem irá dizer que existe razão nas coisas feitas pelo coração?).)

—  Não,  em  outra  hora,  logicamente.  —  Saulo  especificou.  E  pensava:  “Também
depende de muitas coisas. O humor dela e o meu, o tempo, o lugar, a hora, o número de pessoas
por perto…”

— Bem, então acho que pode sim. Mas… Como você vai fazer, vai simplesmente falar
que a ama, diretamente? — ela questionou, lembrando de alguns finais de filmes de romance e
cenas de confissão de amor. Além disso, queria ver o amigo fazendo sua declaração ao vivo para
saber como era.

— Não sei, vai depender do momento.
Agora que Saulo repensava a cena, percebeu que isso ia contra o que falara para Anna.

“Eu mesmo sugeri que ela se aproximasse do garoto que ela gosta antes de qualquer coisa e quero
pular  essa parte  para  os  ‘finalmentes’?  Que tipo  de conselheiro  eu  sou,  que  não segue  seus
próprios conselhos?”
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(Atenção: momento hipérbole – exagero extremo. Não tente fazer isso, seja em casa, na
escola ou em qualquer lugar.)

Saulo, com raiva de si mesmo, começou a bater a cabeça furiosamente na carteira. Anna,
pega de surpresa, não fazia a mínima ideia de como pará-lo.

(Fim do momento hipérbole)
— Você está bem? — ela perguntou, em meio ao sangue que jorrava escorria da testa do

jovem.
(Eu disse Fim do momento hipérbole)
— Eu pensei melhor e acho que vou tentar me tornar amigo dela primeiro. Fica estranho

eu  me  declarar  para  alguém  com  quem não  tenho  conhecimento  mútuo.  — respondeu  ele,
limpando a poça escarlate que se formara na carteira.

(FIM DO MOMENTO HIPÉRBOLE!)
Agora Anna ficou ligeiramente cabisbaixa – demoraria um pouco mais para ver uma

declaração de amor ao vivo.

Alguns dias se passaram. Nenhuma novidade.
Situação de Saulo: “Eu não encontro nenhum bom momento para falar com ela, e sei

sobre o que falar”.
Situação de Anna: “Eu não encontro nenhum bom momento para falar com ele, e nem

sei como começar uma conversa…”.
Situação das amigas de Anna:
— Você tá namorando, não é, Chris? — Joyce ouvira boatos sobre isso.
—  Só  experimentando.  Ele  é  um  chato  mas,  em  compensação,  sabe  umas  coisas

“diferentes” (o “leia-se” fica por sua conta)… — Christine respondeu, com um sorriso sutil. 
— Ah, mas você sabe que qualquer garoto mudaria por você! — Paula exclamou, rindo.
— Veremos. — a “enamorada” da vez deixou essa questão no ar.
Anna, ouvindo tudo isso, via como parecia ser fácil lidar com o amor. Gostar de alguém,

declarar-se para esse alguém, começar a namorar. Era uma coisa estranha ver os casais que não
deram certo terminando.

“Isso não é muito… Banal? Começa-se um namoro, termina-se outro. Dá pra conhecer
bem a pessoa durante esse tempo? Elas não parecem manter relacionamentos longos o bastante
para isso. Me pergunto, o amor é assim mesmo?”

Por isso, decidira que não pensaria em namoro até conhecer bem Leandro. Claro que isso
dependia de ela começar a falar com ele, e aí voltamos ao começo deste trecho.

(para referência futura: quando eu falar em “trecho”, estou falando do texto que começa
depois das bolinhas coloridas e acaba antes de outras bolinhas coloridas.)

 <== Por exemplo, aqui acabou o trecho.
Até que aconteceu algo interessante naquele mesmo dia.
Ao sair da escola, em meio a uma massa de alunos, Anna percebeu que era um daqueles

dias em que a turma 8-F saía junto com a turma de primeiro colegial a qual Leandro pertencia. E
viu que esse mesmo Leandro estava a uns dez metros diante dela,  em um grupo com vários
amigos – garotos barulhentos, que tanto desagradavam a ela (mas, com a visão da pessoa que ela
gostava junto, isso podia ser desconsiderado).

Enquanto descia a rua rumo à própria casa (enquanto as amigas e Saulo subiam), no
meio  de  umas  brincadeiras  (que  fizeram  Anna  voltar  a  considerá-los  como  “moleques
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baderneiros” – excetuando Leandro), eles estavam divertindo-se com um dos braceletes do garoto
(é só lembrar da descrição de Leandro no capítulo 1).

Eis a consequência: derrubaram o  objeto. Aí começa a tempestade de pensamentos de
Anna (e o tempo congela ao mesmo tempo em que a câmera dá um close no rosto da menina):

“Esses baderneiros irresponsáveis derrubaram… Um bracelete? É do Leandro, se bem
me lembro. Espera… Isso pode ser um sinal do destino (aff)! Ele pegou minha folha no chão e
me entregou naquele dia, então se eu pegar seu bracelete estarei quite com ele, retornando o
favor! Isso pode ser o início de uma conversa…”

(Imaginação de Anna (altos pensamentos…). Isso não aconteceu de verdade.)
— Ei, Leandro, você deixou cair seu bracelete.
— Obrigado por devolvê-lo… Espere, como você sabe meu nome?
— Ah, foi o destino que me disse (aff)². E eu sou Anna.
— É um prazer conhecê-la, Anna. Vamos trocar números de telefone, para podermos

conversar melhor?
E por aí vai.
(Fim da imaginação de Anna (Leitores, esqueçam que eu escrevi esse trecho.).)
Ela sorriu, feliz com a perspectiva. Enquanto isso (o tempo descongelou e a câmera tirou

o zoom do rosto dela), um dos colegas dele já voltou e pegou o item e devolveu ao dono, que
ficou satisfeito por pararem de brincar com as coisas dele.

Aí, quando ela parou de devanear e foi pegar o bracelete de Leandro, abaixou-se e notou
que o objeto não estava mais lá.  Olhou para frente,  e viu que o grupo já estava  muito mais
adiante. E, por fim, notou que estava agachada diante de um monte de pessoas. Aí saiu depressa,
com a cabeça baixa.

Para Anna, qualquer coisa estranha que ela fizesse causava vergonha, e ela não gostava
de sentir vergonha, pois associava vergonha à humilhação, e isso lembrava que, se alguém tivesse
visto, poderia usar o fato de que ela estava agachada diante de um monte de pessoas para zombar
dela. E pronto, era o fim da vida social (pergunta: que vida social?) da menina.

Quando sentiu-se segura sob o abrigo das paredes do próprio quarto, pensou em tanta
coisa que nem vou colocar aqui. Mas, basicamente, consistia em querer sumir ou, então, voltar no
tempo e refazer a cena do jeito que imaginara.

Aí  lembrou  que  Saulo  falara  para  ela  ligar  para  ele  caso  estivesse  com  problemas
amorosos. Ela queria conversar com alguém (e sabia que o amigo entenderia a situação… Ou não
(vamos levar em conta que sim, senão a menina fica mais tensa ainda, coitada)).

Aí Saulo levou um susto quando seu celular tocou (ninguém ligava para ele, a não ser a
própria mãe). Aí ficou (meio) eufórico e atendeu quando viu que era Anna (“Cara… É a primeira
vez que uma garota da mesma idade que eu liga para mim!”). (Ai, ai... Adolescentes.)

— Saulo… — A voz chorosa da menina exclamou do outro lado da linha.
O sorriso sumiu. “Eita. A coisa é séria.” Ele respirou fundo e perguntou o que aconteceu.
— Eu fiz uma coisa… Vergonhosa.
Depois que a garota explicou a história (por favor, contar em meia hora o que aconteceu

em cinco segundos é demais!), Saulo só riu e tranquilizou a garota. Aquilo não era nada de mais,
todo mundo tem enganos, já aconteceu coisa pior com ele (fica para outro capítulo), ninguém que
a conhecia viu a cena.
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— Assim fica melhor?
— Sim… Obrigada.
Com isso, a garota se acalmou. As coisas acabaram bem.

Quando é a primeira vez  (não vão levar para o lado pervertido da coisa,  por favor),
sempre  tem isso de  insegurança,  achar  que está  fazendo errado.  Anna já  aprendera a  usar  o
essencial do seu celular sem problemas, já passara da primeira vez. Agora só faltava entender-se
com seus próprios sentimentos, aprender a confiar em si mesma.  Entender que era livre para
tentar e errar, sem se arrepender de fazer errado na primeira tentativa.

Nem sempre as coisas vão seguir para o lado que se quer,  e é  preciso conhecer aos
próprios limites (e talvez superá-los) para voltar sem problemas. Passe por cima do problema, ou
enfrente-o sem medo. Se falhou, tente outra vez (hoje as referências estão boas).

Foi o que Saulo decidiu. Ele queria deixar de ter medo do que as pessoas pensariam se
falasse com Giulia, e criar um relacionamento de amizade com ela. 

Foi o que Anna entendeu. Ela precisava deixar de pensar que todo erro era o fim, e então
tentar de algum jeito diferente, mesmo que precisasse de ajuda.

Pois nenhum dos dois fazia ideia de como começar um namoro (se Saulo já ficara com
alguém, foi por iniciativa da outra parte, não dele). Era a primeira vez, o pontapé inicial. Afinal…
(lá vai o autor usar a frase clichê dessa história pela 6ª vez) Temos que começar por algum lugar.

A oportunidade de um começo de uma conversa surgiu (e fica para o próximo capítulo).
E outro assunto surgiu também:

— Anna, você tem um celular agora? —  Joyce percebeu, ao entrar na classe e ver a
menina mexendo no aparelho.

— Ah, sim… Ganhei há uns dias (vinte e um dias, para ser exato).
— Melhor que o meu. — lamentou-se Paula, cujo telefone móvel sofrera uma queda de

uma escada e estava na UTI (leia-se: conserto).
— Agora dá para mandar mensagens pra gente! (exceto para a Paula) — Christine, sem

nem pedir, pegou o celular da mão da garota. — Posso mexer?
— Pode… — Não que ela gostasse da ideia, mas eram suas amigas, não fariam nada de

mal… A não ser que ela levasse em conta que as amigas  discordavam da ideia que dizia: “É
possível haver amizade entre meninos e meninas”.

— Anna,  anda  mandando  muita  mensagem para  esse  Saulo… — Joyce  desconfiou,
olhando as mensagens da garota (Denúncia: invasão de privacidade).

— Não é  aquele garoto  que  senta  do seu  lado?  O de cabelo estranho? — Christine
lembrou, percebendo que ele não estava presente (por conta de um curso que fazia de manhã,
toda terça-feira chegava mais tarde).

— Tá rolando alguma coisa [romântica] entre vocês, não é? — Paula sugeriu, rindo,
depois de perceber que já vira várias vezes os dois conversando entre as aulas.

Era a primeira vez que Anna vivenciava algo desse tipo. E precisava responder algo
antes que a situação piorasse.

(Continua…)
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